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OGI-OSZENIE
prowadzonymrv trybie przetarguzgodnicz WytycznymiMinistra Obrony
o posf€polvaniu
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6rv,kt6rych pIzedmiotcmjest uzbrojenie
zal4cznikdo decyzjiNr 29|IMON Ministra Obrotry
lub spruQtwojskowy,stanowi4cych
(Dz, Urz,IvION z 2006r.Nr 14 poz.179zc zm.)z
dnia
26.07.2006r.
Narodowej
ZAMAWIAJdCY:
JcdnostkaWojskowa4228Krak6w
30-901Krak6w. ul. MonteluDich3
(at diok o noatu zan N iaJ4e la )

dzialajqcypoprzez:
Wydzial Tech ki Lotniczej
JcdnostkiWojskowcj4228
99-300Kutno, ul, Bohater6wWalk nad Bzura
te|, +48 (42) 750-25-04, faks +48 (42) 750-25-89
e-mail:wtlkutno.zamorvicniapubliczne@wp.mil.pl

rw&b]ss.wpsilDl
(attes p@ztott, tetelonJab e-ndi,

z produkcji
zaprasza
do skladania
ofeit na:dostawefabrycznienowych,pochodz4cych
20ll/2012 roku'dknmulator6w lotniczychdo sfatk6wpowiefrznych
wyszczeg6lnionychw zal4cznikunr 1 do llarunkdw przetar2St
ll/arunkiprzetargaudosttpnionesqna stronieinternetowejZamarviai4cego,
zastrzcicniem,Zepodstarv4do ubieganiasig
z jednoczesnym
tj. w$.w.3rbloe.wp.mil.pl,
o zan6wierie jest pn ekazanieprzez Zamawiaj4cegodo Wykon wcy lyatunlkiwprzelarga.
rvtrioskodawcy
Odpowiednie,pisemnewnioskirv rym zakresie,zawieraj4cedaneteleadresowc
wraz z adresempocztyelektronicznejnalezyprzesylaido ZamawiajAccgo
Da zasadach

ch w rozdziale VILyir

nkdtg przetargu'

Ut!'(ga!
Dld ptzc?toeo.lz,cnianntiejszego?ost?oeanio - pAez okrcjlenie .zarrawiajllc!", k.d.lorozollo wtkoznn(
wpnelmiototrych Wa nkdch pnetary naleir przJrjnouai, i1 dotJrczrtn )rzrost Wr,lziil Techniki Lotniczei
Iednostki Wojskottej4228 w Kuhie.

PEedmiotemzam6wieniaj estdostawafabrycznienowych,pochodzqcychz ptodrk{r 201112012
roku akumulator6wlotniczych do statk6wpowietznych, wyszczeg6lnionychw zalqcznikunr 1
do Warunk6wprzetargu.
dostawQakumulalor6wwlprodukowanychw latachwczeSniejszych
Zamawiaj4cydopr-rszcza
w przypadkuwlrob6w nie posiadaj4cychograniczeniaw resursiekalendarzouym
(1-5)] Wykonawcawinienudzieli6
aLumulatory
Na dostarczone
lprzedmiotzam6wienia
jednak
niemniejniz 24 miesi4cclub 200 godz.pracy,
gwarancjizgodnejz gwamncjqproducenta,
(w zalezno3cico uplynie wcze6niej)licz{c od daty odbioix wyrobu
uinien zapewnii:
Ponadto,
dlapzedmiot6wzam6wienia1+4Wykonawca
- nie mniei niz 15 miesigcyminimalnegookesu ekslloatacji akunulator6w na statku
powietrzlym;
- nie mniej niz 3 lata minimalncgookrcsuprzechowyrvaniaakumulator6ww magazynach;
- bmk ognniczeniaw eksploatacjina stalkachpowietrznychpod dzialaniemprzeci4zefpionowych
i poziomych;
minimaln4ilosd ogniw (akumulator6w)zapasowychw ilosci 2 szluk dotyczykazclei
pojedynczejsztuki akumulatora.Przedmiotoweogniwawinoy by6 tozsamez oferowanym
akumulatorem.
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Zamawiajqcynie dopuszczadostawyinnych typd}vakumulator6rvnii okreslonew Wa nkacL
przetatgu.
Uwaga!
Zam*riajqcy zast/zegdsobieprawo do zmniejszeniailoici lub rezygnacjiz poszczeg6lnych
czdci
zam6wienia,v przypadht nievystarczajqcej wielkolci lrodk6v JinansouStch.
Nr referencyjny postppowania: 24/DECD0L2.
l. Podstaw4
do ubieganiasigo udzielenie
zam6wieniajest
zlozenieofeftylv oparciuo wymagania
okte!'lonew lllarunkachprzetargu.
prorvadzone
2 . PostQpowanie
bQdziew uybiepEetargu.
3 . Warunti udzialu w postQpowaniu:
Wykonawca(lub Wykonawcywystepuj4cywspdlnie)zamierzaj4cyzlozydofet€
zobowi4zanyjest, pod rygorernnie przyjpciaofcrry,pnedstarvii Zamawiaj4cemu,
nie p62niejnii 6 dni przed uplywemterminu zlozeniaofert, aktualneinformacje
wykonawcy
(imip i nazwisko)dotyczAce
czlonk6worganiv z^rz4dz i4cychi nndzorcT,ych
(lub Wykonawc6wwysttpuj{cych wsp6lnie),a takzepelnomocnik6rvlub prokurent6w'
kt6rzy bQd4reprezentorvaliWykonawcprv postppowaniu.
Informacie,o kt6rych mowa powyzejWykonawcaprzedstawiana podstawieaktualnegoodpisu
z Centralnej
Ewidencjii Informacjio Dzialalno(ci
z wla6ciwego
rejestrualbozaiwiadczenia
(wczeSniej
zaSwiadczenia
o wpisie do ewidencji
GospodarczejRzeczpospoliteiPolskiej
je2eliodrgbne
gospodarczej),
przepisywymagaj4 wpisudo rejestrulub zgloszenia
dzialalnosci
gospodarczei,
nie wcze5niej
niz 6 miesiecy
dzialalno6ci
wystawionego
do ewidencji
przedupllwem tetminu skladaniaofert.
mog4ubiega6
sigWykonawcy,ld6rzy:
l) O udzielenie
zam6wienia
a) posiadaj4uprawnieniado wykonpvaniadzialalnoici w zakesie objqtymprzedmiotem
zan6wienia,a w szczeg6lnofti:
. prowadzqzarejestowan4dzialalnog6
gospodarczfu
. posiadaj4koncesje,
objQtymzam6wieniem;
zezwolenia
lub licencjew Zakresie
b) posiadajq niezbgdn4wiedzEi do6wiadczcnicorazdysponujq potencjalemtechniczlym
a w szczeg6lnosci:
i osobamizdolnymido wykonaniazam6wienia,
o posiadaj4 wdrozonesystemyzaEqdzaniaj akoSciqspelniaj4cewyrnaganiazal\ia.te
w AQAP sedi2000lub PN EN ISO 900112000;
c) znajdujasiq w sttuacji ekonomiczneji finansowejzapewniaj4cejwykonaniezam6wienia
a w szczeg6lnosci:
. posiadai4
cyr,vilnej
w zakresieprowadzonej
od odpowiedzialnoSci
ubezpieczenie
gospodarczej.
dzialalnoSci
4. ZamawiaiecydokonaocenyspelnianiaprzezWykonawc6wwarunt6w udzialuw postQpowanio
/ nie spelnia-'.
zgodniez formul4,,spelnia
zlozonychoiwiadczefi dokument6w
napodstawie
pzedmiot6lv
5 . Zamawiaj{cydopuszczamo2liwo36skladaniaofert czQiciowychwedlug
zam6wienia,kt6rych szczeg6lowywykM stanowizalqcznikinr I clol;l/arunk6wptzetargu.
przedmiot6wzam6rvienia5:
11066
lotniczy20KSX-20Plub l5SCS45B- w ilo6ci10 sztuk;
przedmiotzam6wienia1 - akumulator
lotnic4r20KSX25Plub 20NKBN25U3
przedmiotzam6wienia2 - akumulator
- w i1o6ci13sztuk;
lub 20FP25H1CT-R
lotniczy20KSX25Plub 20NKBN25U3
przedmiotzam6wienia3 - akumulator
w ilo6ci11 sztuk;
lotniczySAFT26108-7 w iloSci4 sztuk;
przedmiotzam6wienia4 - akumulator
- w iloSci2 sztuk'
przedmiotzamdwienia5 akumulalorlotniczyF20125l11CT2
Wykonawcamozezlo2y6 ofcrty najeden lub wiQcejpzedmiot6w zam6wieniaokre(lonych
pzetargowym
w niniejszympostQpowaniu
Zamawiaj4cemuprzysluguje prawo dokonaniaodrgbnegowyboru na kazdyz przedmiot6w
zam6wienia.
6 . Zamawiaj4cynie dopuszczaskladaniaoferl wariantowych.
7. Zamawiaj4cydopuszczamo2liwoddpowierzcniawykonaniaczgSciumouy podwykonawcom
(poddostarlcom).
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poszczegolnych
8. Kryeria ocenyolen wrcz zeznaczeniem
k4leriow:
(koszt)
ccoaoferty
wagalcl,terium= 1007o.

oferlq,kt6raw krlleriun cena- 100%uzyskala
najwigksz4liczbq
9. Zamawiaj
4cywybierze
punktdw,tj .:
prz edmiot zom6wicnia 1, 2, 3

Zamawiajqcypzy obliczaniutego kryterium bgdziebral

pod uwagqcenqza 1 0eden)miesi4cuz).tkowania(resursutechnicznego);
przedrniot zam6wienia 4 i 5 - Zamawiajacyprzy obliczaniutegokryterium bpdziebral
pod uwagQwartosdbrutto pEedmiotu zam6udeda.
10.Warmki przetargunoina odebral,po zlozeniupisernnegowniosku zawieraj4cegodane
teleadresowe
wnioskodawcywraz z adresempocztyeleLtonicznej, osobi3ciew siedzibie
Zamawiajacegolub ZamawiajacypEeile je na wskazanywe wniosku adrespoczty
elektronicznej.
11.TenninrealizacjiumowyustalasiQdo dnia 30,11,2012r,
12.Miejscerealizacjiumowy:
woisl(owa4228KRAKOw
Jednoslka
SkladKutno
99-300Kutno
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
w:
13.Ofertg,w formiepisennej,naleZyz-lo2yd
JednostkaWojskowa4228
Wydzial TechnikiLotniczejw Kutnic
ul. Bohatcr6wWalk nad Bzur4,99-300Kutno
budyneknr 3, pok6j nr 123
(Iilia Kancelarii tajnej JednostkiWojskowej4228SkladKutno).
do doia25.06.2012r.
o godz.I luu
14.Wykonawcazwi4zanybEdzieofert4przez60 dni od terminujej zlozenia.
jednaofertaodpowiadaj4ca
trejci
zlozonazostanie
15.W przlTadku,gdyw postQpowaniu
Worunkdwprzelargu, w celu ustaleoiapostalowieirunowy Zarnawiaj4cy przeProwadzi
negocjacjezjednl.m Wykonawc+ w oparciuo tlesd zlozonejofe y, na podstawiear1.72
Kodeksucywilnego.
16.Kwotawadium8.933.00zl,
(slownie:osiemtysiqcydziewiqisettrzydzieicitrzy zlote00/100).
wadium
pzedmiotaohzam6wienia
i spos6brvniesienia
wadiumw poszczeg6lnych
WysokoS6
okreila pkt XI Warunkjwprzetargu.
wykonania
17.Zamawiaj4cywymagalbqdzie,przedpodpisaniemumowy, wniesieniazabezpieczenia
umowy w wysokoici I % wadoscibrutto umowy.
18.Do uplywu teminu skladaniaofert Zamawiajecyzaslrzegasobieprawo do zmiany lub odwolania
Warunkbwprzetargu.
do konlalt6w:
19.Osobyupowaznione
- pplk Andrzej WR6TNIAK rel.(42)750-23-65;
- por. Piorr PUDLIK tel. (42)75D-26-94.
20. Zamawiajqcyzastrzegasobieprawo do zmiary lub odwolaniaogloszenia
nie stanowioferlyw rozumieniuar1.66 Kodeksucyw nego
21.Ogloszenie
-

Miroslaw MAJEWSKI

3 1.05.2012r.
ogloszenia:
Dalasporz4dzenia

